
32 • GeoPlatform 3 • juni 2008 juni 2008 • GeoPlatform 3 • 33

> Kort nieuws
> Agenda
> Software    
    Architecturen
> Architectuur
> Interview

 
Onderzoekers van het Spatialist-project luisteren naar 
het verhaal van kernspelers uit de Vlaamse Geodata 
Infrastructuur (GDI). De nood aan meer en betere 
samenwerking vormt de rode draad in elk verhaal. 

In het vorige nummer van GeoPlatform werd uitgelegd, 
dat Spatialist de naam is van het multidisciplinair 
onderzoeksproject dat de Vlaamse Geodata Infrastructuur 
onder de loep neemt. 
Leden van het Spatialist-team hebben in het najaar van 2007 
uitgebreide interviews afgenomen van vertegenwoordigers 
van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten 
(VVSG), de stad Leuven, de Vereniging van de Vlaamse 
Provincies (VVP), het Nationaal Geografisch Instituut (NGI), 
het Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen 
(AGIV), de Coördinatiecel Vlaams E-government (CORVE), en 
het Incubatiepunt Geoinformatie (IncGeo). 
Elk gesprek ging eerst over de data die de organisatie 
gebruikt en de wijze waarop ze die data en de nodige 
technologie verwerft. Daarna werd uitleg gevraagd 
over de manier waarop de organisatie de data effectief 
gebruikt in haar toepassingen en werkprocessen. Ook de 

data-uitwisseling met partners en andere organisaties 
vormde een belangrijk luik. Technische aspecten, zoals 
standaardisatie-inspanningen en metadatacollectie, werden 
uiteraard niet over het hoofd gezien. Tenslotte kreeg de 
geïnterviewde uitgebreid de kans om zijn visie op de huidige 
en toekomstige GDI-ontwikkelingen in Vlaanderen uit de 
doeken te doen.
De geïnterviewden toonden zich zonder onderscheid bereid 
om op een zeer open wijze met het onderzoeksteam van 
gedachten te wisselen, en gunden hen vaak een blik op de 
interne keuken. Dit kan natuurlijk alleen maar in een sfeer 
van wederzijdse vertrouwelijkheid. Daarom gaat bijgaand 
artikel niet over de individuele situatie van de verschillende 
organisaties en geïnterviewden. Het artikel beschrijft wel 
de hoofdlijnen – de onderwerpen waar iedereen over 
spreekt, en waar vaak een opvallende eensgezindheid over 
bestaat. Maar de gedeelde droom leidt voorlopig niet tot 
eensgezindheid in de daden. 
Momenteel verwerkt het Spatialist-team de resultaten van 
de websurvey over de geodatastromen in Vlaanderen. 
Over deze ‘nulmeting’ wordt in de komende uitgave van 
GeoPlatform bericht. 

Tussen droom en daad

toch gebeurt, is het meestal ad hoc of via specifieke 
overeenkomsten. 
Zoals gezegd is het principe van ‘authentieke bron’ 
algemeen gekend en aanvaard. Toch klinkt er 
een waarschuwing om niet te ver te gaan met de 
standaardisatie en harmonisatie – men moet niet 
alles gelijk willen trekken. Men kan beter werken met 
minimale, gezamenlijke normen, waar elke organisatie 
desgewenst uitbreidingen aan kan toevoegen. 
Organisaties gaan pragmatisch om met harmonisatie-
inspanningen, en bekijken telkens of het sop de kool 
waard is.

Metadatabank
Ook met metadata gaat men pragmatisch om: de SPIDI-
metadatabank werd als te complex en onwerkbaar 
beschouwd. Naar de opvolger van SPIDI werd dan 
ook met de nodige scepsis uitgekeken. Die opvolger, 

kortweg ‘Metadatabank’ genaamd, is trouwens sinds 
kort operationeel. Het nut van metadata wordt in 
principe wel erkend, maar in de praktijk wordt er 
weinig gebruik van gemaakt. Veel organisaties hebben 
een eigen metadatasysteempje, waar de relevante 
stukjes SPIDI-informatie in geplakt werden. Het wordt 
trouwens ondoenbaar geacht om elke dataset te 
documenteren in een uitgebreide metadataset. 
De vraag kwam naar voren, waarom er geen 
onderscheid gemaakt kan worden tussen verschillende 
types van metadata, afhankelijk van het soort 
bestand waarvoor de metadata opgemaakt wordt. 
Is het bijvoorbeeld nodig dat de metadataset 
van een gemeentelijke mountainbike-route even 
uitgebreid is als de metadataset van het Grootschalig 
Referentiebestand? Voor de mountainbikeroute zou 
een beperktere metadataset wellicht even nuttig zijn. 
En tegelijk neemt de kans toe, dat de beheerder van dat 

bestand de moeite zal nemen om de informatie in de 
metadatabank in te voeren.
Over het algemeen deelt men de mening, dat de 
inzet van geodata sterker moet worden geïntegreerd 
in de algemene informatica-infrastructuur van 
de organisaties. Zo moet een gebruiker nog vaak 
het dossierafhandelingsysteem verlaten om in 
een webbrowser of GIS-pakket informatie op te 
zoeken, die hij vervolgens weer moet invoeren in 
het dossierafhandelingsysteem. In de praktijk is van 
integratie meestal geen sprake, of is de integratie 
slechts gedeeltelijk gerealiseerd.
Tenslotte lijkt ook iedereen zich bewust van de 
privacy- en aansprakelijkheidsaspecten die verbonden 
zijn aan geodatagebruik. In de praktijk is er vooral 
aandacht voor de bescherming van persoonsgegevens, 
voornamelijk via technische ingrepen op het vlak 
van datatoegang. Er heerst ook bezorgdheid over 
aansprakelijkheid (‘liability’), maar de organisaties 
worden er zelden mee geconfronteerd.

Samenwerking
De betrokkenheid bij het goed functioneren van het 
samenwerkingsverband GIS Vlaanderen is groot. De 
geïnterviewden kijken verder dan de werking van hun 
eigen organisatie, maar daarbij ergeren ze zich aan het 
feit, dat de discussie over macht en bevoegdheden de 
zoektocht naar technische en praktische oplossingen 
vaak compliceert. 
GIS Vlaanderen heeft heel wat in beweging gezet in 
Vlaanderen, maar de link naar het federale en het 
internationale niveau wordt als te zwak ervaren. 
Toch vindt men dit belangrijk. Zo is een gemeente 
zowel klant bij federale instellingen als bij de Vlaamse 
overheid, en wordt men soms geconfronteerd met 
dubbele of tegenstrijdige initiatieven. Dit heeft 
voor een groot stuk te maken met een gebrek aan 
standaardisering. De overheden moeten met elkaar 
praten om voor bepaalde datasets of geografische 
objecten één gezamenlijke standaard overeen te 
komen. Dit kan een nieuwe standaard zijn, maar 
het is ook mogelijk de standaard van een bepaald 
beleidsniveau of een specifieke organisatie als 
algemene standaard te erkennen.
Ook binnen het samenwerkingsverband signaleert 
men, vreemd genoeg, een ernstig gebrek aan 
samenwerking. Men verwacht op dit vlak structurele 
initiatieven van het AGIV om de onderlinge afstemming 
tussen organisaties te verbeteren. Denk hierbij 
bijvoorbeeld aan integratie van geodatabeheer in de 
procesketens binnen en tussen organisaties. Maar 
ook aan actieve deelname aan en ondersteuning van 
initiatieven om bijvoorbeeld data-uitwisseling binnen 
een bepaald beleidsdomein op een structurele manier 
te implementeren. Er gebeurt immers nog heel wat 
dubbel werk, en onderhandelingen tussen organisaties 
verlopen vaak moeizaam. 
Ook op het vlak van samenwerking nemen diverse 
instanties, zoals provincies en intercommunales, 

interessante initiatieven, die echter onderlinge 
afstemming missen. Zo krijgen gemeenten soms 
tegenstrijdige signalen vanuit hun provincie 
en het AGIV. Coördinatie van de verschillende 
samenwerkingsinitiatieven is dringend gewenst.
Terwijl het gebrek aan samenwerking als belangrijkste 
knelpunt wordt gezien, signaleren de geïnterviewden 
dat het AGIV voornamelijk met dataverspreiding bezig 
lijkt te zijn. Vooral het Grootschalig Referentiebestand 
(GRB) oogst kritiek. Enerzijds zijn er bedenkingen 

bij het GRB zelf. Het datamodel is te uitgebreid en te 
complex: er zit gewoon te veel in. Organisaties ervaren 
het GRB verder als een erg top-down en monopolistisch 
project. En vermits het in de kleinere gemeenten op dit 
moment al een revolutie zou zijn om alle (geografische) 
informatie in één databank te beheren, bijvoorbeeld 
gekoppeld aan CRAB, vreest men dat het verzamelen, 
controleren en doorgeven van GRB-mutaties vaak 
ondoenbaar zal zijn. Anderzijds is er een meer 
fundamentele bemerking: het GRB zou niet de core-
business van AGIV mogen zijn.
AGIV zelf ziet de eigen rol verschuiven van 
dataproducent naar dienstenleverancier. AGIV bemerkt 
een evolutie naar meer zelfstandigheid bij (grotere) 
publieke organisaties, ondermeer op het vlak van 
datapublicatie via webservices. AGIV ziet voor zichzelf 
in dit proces een rol van begeleider weggelegd. Het 
agentschap bevestigt verder, dat het tot hiertoe 
weinig aandacht heeft voor het eigenlijke gebruik 
van geodata in beleidsprocessen. De prioriteiten 
van het AGIV liggen vandaag bij het GRB (aanmaak 
en bijhouding), het CRAB, het KLIP en Flepos. Echter, 
meer GI-dienstverlening en een betere coördinatie 
van de Vlaamse Geodata Infrastructuur worden ook als 
prioriteiten genoemd. <

* De auteur is verbonden aan het Centrum voor Sociologisch 
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Het AGIV krijgt ook de rekening 
gepresenteerd voor zowat alles 
wat er niet goed loopt in de 
ontwikkeling van de Vlaamse 
Geodata Infrastructuur

Het AGIV kan de pluimen op haar hoed steken 
voor heel wat geslaagde realisaties


